Universitatea din Oradea
Facultatea de Protecția Mediului

ANUNȚ
Se pot depune dosare pentru obținerea bursei sociale ocazionale și dosare pentru obținerea bursei de
performanță ocazionale până marți 29.06.2017

În conformitate cu METODOLOGIA FACULTĂȚII DE PROTECȚIA MEDIULUI de acordare a burselor şi a altor forme de
sprijin material pentru studenţi, învăţământ cu frecvenţă, semestrul II, an univ. 2016-2017.

Burse sociale ocazionale:
Art. 17. (17.1) Bursa de ajutor social poate avea caracter permanent (pe întreaga durată a unui semestru universitar) sau ocazional
(de cel mult două ori pe an universitar).
(17.2) Determinarea venitului lunar mediu net al familiei studentului se realizează, până la împlinirea vârstei de 26 de ani, luând
în calcul veniturile părinţilor şi ale copiilor aflaţi în grija lor, respectiv al membrilor familiei aflate în grija studentului soţie, copii dacă
este cazul, luând în calcul:
a) veniturile salariale şi asimilate acestora, potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare;
b) pensiile, inclusiv cele pentru invalizii de război, orfanii, văduvele/văduvii de război, sumele fixe pentru îngrijirea pensionarilor care
au fost încadraţi în gradul I de invaliditate, precum şi pensiile, indiferent dacă sunt de la bugetul de stat sau fondurile de pensii
facultative şi indiferent de tipul acestora, în conformitate cu Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu
modificările şi completările ulterioare;
c) venituri obţinute din activităţi agricole conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare;
d) alocaţiile de stat pentru copii, în conformitate cu Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare;
e) alocaţii de plasament în conformitate cu Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;

f) venituri obţinute din concedii medicale pentru sarcină sau lehuzie sau indemnizaţia pentru incapacitatea temporară de muncă, cu
respectarea prevederilor legale în vigoare;
g) ajutoarele, indemnizaţiile şi alte forme de sprijin cu destinaţie specială, acordate din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de
stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele locale şi din alte fonduri publice, inclusiv cele din fonduri externe nerambursabile, precum
şi cele de aceeaşi natură primite de la alte persoane, cu excepţia indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă, inclusiv
indemnizaţiile pentru: risc maternal, maternitate, creşterea copilului şi îngrijirea copilului bolnav;
h) veniturile realizate din valorificarea bunurilor mobile sub forma deşeurilor prin centrele de colectare, în vederea dezmembrării, care
fac obiectul programelor naţionale finanţate din bugetul de stat sau din alte fonduri publice;
i) drepturile în bani şi în natură primite de militarii în termen, militarii cu termen redus, studenţii şi elevii unităţilor de învăţământ din
sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională şi persoanele civile, precum şi cele ale gradaţilor şi soldaţilor
concentraţi sau mobilizaţi;
j) orice venituri realizate din activităţile economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile
familiale, în sensul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele
fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016;
k) orice venituri realizate din meserii liberale şi din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală;
l) dividendele realizate în ultimele 12 luni calendaristice. Media lunară se realizează prin raportarea acestora la 12.
(17.3) Pentru studenţii cu vârsta între 26 şi 35 de ani, venitul lunar mediu net al acestuia se va calcula ţinând cont doar de
veniturile personale ale acestuia şi al persoanelor pe care le are în grijă, precum copii, soţie etc., în conformitate cu prevederile legale
în vigoare.
(17.4) În vederea acordării burselor sociale, studenţii trebuie să depună următoarele documente justificative pe baza cărora se
realizează încadrarea în una dintre tipurile de burse oferite:
a) înscrisuri care să demonstreze veniturile studentului, respectiv ale familiei sale. În cazul în care niciunul dintre părinţi nu
obţine venituri, aceştia depun o declaraţie pe propria răspundere în acest sens, însoţită de documentele care atestă acest lucru;
b) pentru situaţiile în care există suspiciuni rezonabile, comisia de evaluare a cererii pentru acordarea bursei sociale poate
solicita studentului să prezinte raportul de anchetă socială, realizat cu respectarea prevederilor legale, din care să reiasă situaţia exactă
a familiei acestuia. Ancheta socială este obligatorie în cazul în care părinţii studentului lucrează sau domiciliază în străinătate;
c) copii de pe certificatul/certificatele de deces ale părintelui/părinţilor, dacă este cazul, adeverinţă din centrul de plasament,
etc;
d) certificat de la un medic de specialitate, altul decât medicul de familie, care sã ateste încadrarea diagnosticului în
prevederile art. 6 alin.(2) lit. b) din Ordinul 3392/2017;
e) declarația pe propria răspundere (anexa 4).

Burse de performanță ocazionale:
-

Adeverința de student în care este specificată media semestrului anterior;
Documente privind activitatea științifică, de cercetare etc. desfășurată în semestrul anterior (certificat/diplomă de
participare, programul conferinței/simpozion/manifestare științifică, abstract/lucrare științifică în extenso);
Documente privind premiile obținute, participarea în echipe de cercetare/programe/contracte: naționale, inovație și brevete
desfășurată în semestrul anterior (diplome/atestate).

Se pot acorda studenţilor care se încadrează cumulativ în următoarele cazuri:
a) au obţinut rezultate deosebite la învăţătură, respectiv au media 10 (zece) pe semestrul anterior - 20 puncte, punctajul scade
propoțional cu valoarea mediei (minim 9,75);
b) au obţinut performanţe ştiinţifice, inovaţie şi brevete;
- publicarea unui articol științific neindexate în baze de date: reviste locale – 1 puncte; reviste naționale – 3 puncte; reviste
internaționale – 5 puncte;
publicarea unui articol științific indexate în baze de date: reviste locale – 5 puncte; reviste naționale – 7 puncte; reviste
internaționale – 10 puncte;
- participarea la sesiuni științifice: congres
Local
National
Internațional
10
15
20
conferință
Local
National
Internațional
7
10
13
simpozion
Local
National
Internațional
6
8
10
- participarea la concursuri cu obținerea de premii: naționale – 7 puncte; internaționale – 10 puncte;
- participarea în echipe de cercetare/programe/contracte: naționale – 4 puncte; internaționale – 7 puncte;
- inovație și brevete – 10 puncte;
c) activitate executivă – reprezentant - Consiliul Facultății de Protecția Mediului – 5 puncte; Senatul Universității din Oradea –
7 puncte.
Criteriile trebuie îndeplinite cumulative, iar departajarea se va face în baza punctajelor realizate. Dacă nici în acest caz nu se
poate realiza departajarea, se vor aplica criteriile de departajare de la bursele de merit.

